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SÚMULA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CD-CAU/BR 

 

DATA 31 de agosto de 2021 HORÁRIO 10h às 12h 

LOCAL Videoconferência 

 

PARTICIPANTES 

Nadia Somekh Presidente do CAU/BR 

Valter Luis Caldana Junior Membro 

Fabricio Lopes Santos Membro 

Patrícia Silva Luz de Macedo Falta justificada 

Jeferson Dantas Navolar Membro 

Daniela Pareja Garcia Sarmento Membro 

ASSESSORIA 

Daniela Demartini 

Ana Laterza 

Alcenira Vanderlinde 

Antonio Couto Nunes 

Cristiane Siggea Benedetto 

Helder Baptista da Silva 

Julio Moreno 

Luiz Antonio Poletto  

Tania Daldegan 

Virginia Manfrinato Cavalcante 

  

               Leitura e aprovação da Súmula da 109ª Reunião Ordinária 

Encaminhamento Será aprovada posteriormente. 

 

Comunicações 

Responsável Nadia Somekh 

Comunicado 
Informou que a Conselheira Joselia Alves pediu licença de 2 meses do 

CAU. 

 

ORDEM DO DIA 

 

1 Analisar e aprovar a Reprogramação do CAU/BR – 2021 

Fonte  

Relator   

Encaminhamento  

A Gerente Executiva Alcenira Vanderlinde relatou que dentro da estrutura 

da Assessoria de Planejamento estão sendo acompanhadas tanto a 

reprogramação do CAU/BR quanto a reprogramação de todos os CAU/UF. 

Assim, a equipe técnica se divide e cada analista acompanha tecnicamente 

uma reprogramação, no caso da reprogramação do CAU/BR a Analista 

Técnica Tania Daldegan que está responsável. Relatou que representantes 

da Assessoria de Planejamento, do Gabinete e da Gerência-Executiva 

compareceram nas reuniões das Comissões para tratar sobre a 

reprogramação, o que foi muito importante, inclusive para uma maior 

aproximação da equipe com os conselheiros. Ressaltou que este é um ano 

peculiar, por ser o primeiro ano da gestão e o mundo estar passando por 

uma pandemia, então há uma grande variação no planejamento de uma 

comissão para outra, por exemplo, algumas se reuniram a distância, 

enquanto outras tiveram encontros presenciais. Tudo isso impactou na 
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reprogramação. O orçamento do CSC já foi aprovado previamente, pois ele 

define algumas diretrizes orçamentárias. O que será apresentado hoje é um 

resumo, pois não cabe aqui mostrar planilhas muito detalhadas, do processo 

que começou no Conselho Diretor aprovando as premissas e o que se 

pensou em desenvolver no restante do ano de 2021. O corpo executivo 

valida a proposta, que será levada à CPFi para aprovar e verificar se está 

dentro dos conformes regimentais e depois seguirá para votação do Plenário 

do CAU/BR.  

A Presidente Nadia Somekh relatou que o plano de ação está vinculado ao 

que foi construído no começo do ano de 2021, não foi elaborado apenas o 

“Plano de 100 dias”, há também 68 ações que foram distribuídas pelas 

comissões. As ações pactuadas terão uma contrapartida de custos para 

serem implementadas. Estão sendo introduzidas mudanças e o orçamento 

será baseado em ações e nas comissões, de forma orgânica. É uma forma de 

valorizar as comissões e o trabalho coletivo, compartilhado e matricial.  

A Analista Técnica Tania Daldegan realizou apresentação com os seguintes 

tópicos: 

 Receita total: anuidade PF, anuidade PJ, RRT, taxas e multas, 

aplicações financeiras, outras receitas e saldo do exercício anterior 

 Objetivos estratégicos do CAU: 1. Estimular o conhecimento, o uso 

de processos criativos e a difusão das melhores práticas em 

Arquitetura e Urbanismo. 2. Ter sistemas de informação e 

infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos 

arquitetos e urbanistas e a sociedade.  

 Reprogramação 2021 das Comissões Ordinárias, Especiais e 

Temporárias  

 Reprogramação 2021 do CEAU, Conselho Diretor e Plenário 

 Reprogramação 2021 das unidades organizacionais do CAU/BR 

 

O conselheiro Valter Caldana explicou que o Projeto de Acreditação não 

foi descontinuado, o projeto será revisto e foi diminuído o valor destinado 

a ele.  

A gerente executiva Alcenira Vanderlinde esclareceu que o projeto de 

Acreditação tinha dois centros de custos, um na Presidência e outro na CEF 

e foi concentrado em um só centro de custo na CEF e retirado da 

Presidência. 

O conselheiro Jeferson Navolar relatou que o Conselho precisa ter 

um censo mais amplo. Neste momento, ao iniciarmos um novo 

planejamento estratégico temos que ter dados concretos, fazer uma pesquisa 

envolvendo as instituições de ensino, as prefeituras e os arquitetos de 

mercado para fazer um bom planejamento. 
A analista técnica Ana Laterza relatou que o CAU/BR contratou, por 

intermédio da agência, o Instituto Datafolha para criar um dashboard que 

será um portal interativo onde todos possam fazer as análises dos filtros e 

disponibilizar aos CAU/UF. Relembrou foi feito censo em 2020 que ficou 

aberto entre janeiro e junho e mais de 45 mil arquitetos responderam, o que 

é uma amostragem significativa. Informou que já existe uma tabulação das 

perguntas que ainda serão aprimoradas e será feita revisão para que a 

próxima coleta seja mais assertiva. A presidente Nadia Somekh pediu para 

a analista mandar o questionário do censo para os conselheiros. 

A gerente executiva Alcenira Vanderlinde explicou que houve um 

incremento em grande parte das áreas técnicas no quesito pessoal. 
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Esclareceu que quando foi feito o orçamento para 2021 foi projetado o 

índice de INPC de 2,1 e ele chegou a 5,2 ou 5,9, tivemos a progressão de 

carreira no ano de 2020 para os funcionários que atingiram os níveis 

determinados e também as novas contratações. Então na reprogramação 

teve que ser previsto esse incremento. Ainda assim, no projetado, houve 

diminuição no percentual gasto com a folha de pagamento em relação ao 

limite disposto na lei de responsabilidade fiscal que é de 55% (o projetado 

está em 44%). 

A conselheira Daniela Sarmento sugeriu contratar serviço de advocacy para 

fazer um levantamento de todos os dados que já existem no CAU, como no 

IGEO e no SICCAU. Isso poderia ser feito agora para na hora que começar 

o planejamento já ter esse levantamento pronto e compatibilizado, os dados 

do CAU também precisam estar nesse fluxo do planejamento, não apenas 

os dados do censo.  

O conselheiro Jeferson Navolar relatou que o CAU precisa trabalhar seus 

dados internos de maneira mais eficiente, quase todos os indicadores estão 

ligados a questão financeira. A grande maioria dos CAU/UF ainda gasta 

mais com administração do que com fiscalização que é a atividade fim do 

Conselho.  

A gerente executiva Alcenira Vanderlinde relatou que as diretrizes 

estabelecem limites para os CAU/UF e para o CAU/BR e que esses limites 

estão sendo mantidos. O único limite que nós não mantemos foi o de 

treinamentos, que é de 2 a 4% sobre o valor pago de salários. O Conselho 

Diretor, na reunião que discutiu sobre as premissas, aumentou de 0,8 para 

1% que já é indicativo e eu queria destacar isso porque precisamos nos 

organizar para poder investir mais em treinamento tanto dos colaboradores 

quanto dos conselheiros. 

A presidente Nadia Somekh relatou sobre a reunião sobre análise de 

conjuntura no dia 11 de setembro, no sábado, das 15 às 18 horas, e o 

conselheiro Jeferson já sugeriu Ladislau, Marilena Chauí e Eustáquio Diniz, 

doutor em demografia. Vão entrar em contato para saber se eles podem 

participar e vamos ver se definimos as diretrizes para o nosso planejamento. 

Informou que encaminharão aos convidados as informações: o último 

diagnóstico, o censo anterior e outras informações para eles poderem fazer 

mediações da conjuntura geral e poderão pensar em ações para chegar na 

nossa realidade. Sugeriu uma apresentação de 30 minutos para cada um dos 

3 convidados, além de convidar o Plenário do CAU/BR e os presidentes dos 

CAU/UF. 
O conselheiro Jeferson Navolar sugeriu enviar aos convidados um 

documento explicando o que é o CAU e sua responsabilidade, para que seja 

um evento altamente produtivo. Ressaltou a necessidade de abordar a 

questão demográfica e usar a estrutura administrativa dos municípios. 

A presidente Nadia Somekh relatou que foi convocada intempestivamente 

para uma reunião com a deputada integrante da Secretaria da Mulher da 

Câmara dos Deputados que aconteceria dia 2 de setembro, às 11 horas. 

Solicitou atenção do Gabinete ao marcar eventos para verificar antes sua 

disponibilidade.  

A analista técnica Ana Laterza informou que a Conselheira Patricia Luz e o 

Presidente do CAU/PB e membro da CTRED Eduardo Nóbrega Filho 

confirmaram disponibilidade para participar da reunião com a deputada. 

 
Deliberação nº 009/2021-CD-CAU/BR. 
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Brasília, 21 de outubro de 2021. 

 

Considerando a Deliberação Plenária DPOBR Nº 0100-01/2020, que trata sobre a realização de 

reuniões virtuais, e a necessidade de ações cautelosas em defesa da saúde dos membros do Plenário, 

convidados e colaboradores do Conselho, atesto a veracidade e a autenticidade das informações 

prestadas. 

 

 

 

 

 

 

NADIA SOMEKH 

Presidente do CAU/BR 
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22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CD-CAU/BR  

Videoconferência 

 

 

Folha de Votação 

UF 
 

Função 
Conselheiro 

Votação 

Sim Não Abst Ausên 

SP Presidente Nadia Somekh - - - - 

AM Membro Fabricio Lopes Santos X    

PR Membro Jeferson Dantas Navolar  X    

RN Membro Patrícia Silva Luz de Macedo  X    

SC Membro Daniela Pareja Garcia Sarmento X    

IES Membro Valter Luis Caldana Junior 
 

  X 

       

Histórico da votação: 

 

22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 

 

Data: 21/10/2021 

 

Matéria em votação: Aprovação da súmula da 20ª Reunião Extraordinária do Conselho Diretor do CAU/BR. 

 

Resultado da votação: Sim (04) Não (0) Abstenções (0) Ausências (01) Impedimento (0) Total de votos 

(04) 

 

Ocorrências:  

 

Assessoria Técnica: Daniela Demartini        Condução dos trabalhos (Presidente): Nadia Somekh 
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